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Den første gave i forbindelse med 100-årsjubileet - her vist fram av Terje Kleveland og Hilmar Løkke.
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Sportsklubben Freidig
HOVEDSTYRET

ARBEIDSUTVALGET:
Leder:

Ulf-Erik Hansen, Asbjørnsensgt. 11
Tlf. 73 53 18 28 - arb. 72 54 08 03

Nestleder:
Kjell Skoglund
Paul Fjermstads vei 20, 7017 Tr.heim
Tlf. 73 94 05 21 - arb. 72 54 03 49

Styremedlemmer:
Erik Jølsgård
Steinanvn. 68, 7048 Tr.heim
Tlf. 73 94 32 84 - 73 96 91 04
Jørgen Geving
Pinebergveien 38, 7045 Trondheim
Tlf. 73 91 76 82
Hallgrim Hjelmbrekke
Uglaveien 93, 7025 Tr.heim
Tlf. 72 56 00 21 arb. - 73 99 43 60
Magnus B. Landstad
Teglverket 30, 7048 Tr.heim
Tlf. 73 91 69 32 - arb. 73 59 17 53
Rune Devold, Eidsvollsgt. 16
Tlf. 73 50 51 02 - arb. 73 88 34 60

AVDELINGSLEDERE:
Alpint:

Trond Kvamsdal
Th. Pettersens vei 19, 7049 Trondheim
Tlf. 73 59 29 72 a. - 73 93 22 85 p.

Fotball:
Øyvind Hestmann
Frode Rinnans vei 86, 7052 Tr.heim
Tlf. 73 93 85 83

Friidrett:
Håkon Hovstein
Østre Moholttun 9, 7048 Tr.heim
Tlf. 73 93 81 18 - arb. 73 88 20 00

Håndball:
Ole Holm
Kringsjåveien 12, 7032 Tr.heim
Tlf. 73 94 53 78 - 73 95 92 80 arb.

Orientering:
Stig Berge
Uglavn. 99, 7025 Tr.heim
Tlf. 72 56 57 44 - arb. 73 59 30 00

Telemark:
Tor Beisvåg
Solvangen 33, 7027 Tr.heim
Tlf. 72 55 98 66 

Langrenn:
Alf Geir Pedersen
Nordmyrvn. 76, 7080 Heimdal
Tlf. 72 84 81 16 - arb. 73 50 22 00

Daglig leder
samt medlemsbladets redaktør dette nr.:

Terje Kleveland
Hoemshøgda 1 B, 7023 Tr.heim
Tlf. 72 55 44 44 - arb. 73 90 07 55
Mobil: 909 15 245

Klubbhuset:
Sigurd Jorsalfarsvei 31, 7046 Tr.heim
Tlf. 73 90 07 55 - Fax 73 91 47 80
Klubbens E-mail:
terje.kleveland@freidig.idrett.no

Fjellseterstua, Bymarka. Tlf. 72 56 09 84
Leder: Kjell Høyem
Tlf. 73 91 81 40

Husstyret:
Leder: Jørgen Geving,
Pinebergv. 38, 7045 Tr.heim
Tlf. 73 91 76 82

LEDER’n
ved
ULF-ERIK
HANSEN

OPPSUMMERING
Årsmøtet i Sp.kl. Freidig er avholdt på en verdig og konstruktiv måte.

Jeg vil benytte anledningen til å takke medlemmene for tilliten.
Sammen med Daglig leder vil AU og HS legge til rette for en fortsatt god
drift av klubben.

Kjell Okkenhaug orienterte årsmøtet om overtakelsen av Fjellsetra.
HS ønsker å takke Hyllkaka for det initiativ og den innsats de har vist i sa-
ken.
Sammen vil vi forvalte denne perlen av et sted på en for klubben best mulig
måte når formalitetene er i orden.

Spørsmålet om Freidig som en allianseklubb har vært grundig utredet. Års-
møtet vedtok etter innstilling fra Rådet å la et utvalg se på den endelige ut-
formingen, spesielt med henblikk på risikoprosjekter. Denne vil bli vurdert
lagt fram for eventuelt ekstraordinært årsmøte så fort som mulig. Tidligere
utvalg i forbindelse med saken er reengasjert. Vi håper på en rask avklaring
til beste for hele klubben.

Alpin har avsluttet sesongen med et meget godt arrangert Hovedlandsrenn
13-14 år med sterke prestasjoner av våre egne. Det gror godt etter de store
forbildene Trine Bakke, Lisa Bremseth og Andreas Nilsen som igjen viste
solide prestasjoner under NM senior.

Fotball er i gang med sesongen og står igjen foran et nytt Skandia  Cup-ar-
rangement.
Nær 4000 deltakere og ledere vil sette sitt preg på byen under cup-uka.
Lykke til alle sammen!

O-avd. ser fram mot å arrangere NM i høst. Dette garanterer for et godt ar-
rangement!

Det gror godt i yngre årsklasser i håndball. Det tar likevel tid å bygge opp
nye lag i eldre ungdomsklasser. Veteranene nekter å gi seg. Det setter vi
pris på.

Klubben har meget god økonomi i alle avdelinger. Dette er en god og trygg
basis for avdelingenes videre satsning.

Når dette leses, har vi forhåpentligvis gjennomført en verdig 17. mai-feiring
der vi har markert at klubben feirer 100 år i høst. Hele klubben ser fram mot
jubileumsfeiringer i høst.

Vi ønsker oss alle lykke til!

Ulf-Erik.



Freidigmiljø er ikke noe som skapes av seg selv, 
det er du og jeg som skal skape miljø.
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Vi gratulerer
Dato Navn År

07.05 Einar Torgersen 70
28.06. Solveig Brattberg 50
16.07. Arne Bringedal 80
24.07. Sidsel Færø Bakken 50
26.07. Frode Larssen 50
30.07. Arne Killingberg 60
31.07. Grete Løvås Ingels 50
03.09. Andreas Birch-Aune 60
05.09. Per Chr. Christiansen 85
06.09. Lars Næss 70
14.09. Erik Einum 50
15.09. Lene Svinnset 80

Nytt fra Freidig-«familien»
Vi takker
Tusen takk for hilsen på min 60-årsdag.

AnneLise Nilsen

Hjertelig takk for hyggelig hilsen til dagen
min.

Guri Grevskott.

Vi er på internett – 
www.fredig.idrett.no
De fleste avdelinger og våre store arran-

gement som Skandia Cup og
Tordenskioldløpet er nå på plass med 
informasjon om arrangementene og 

resultatservice.

Her finne du også tillitsvalgte 
både i hovedstyret og avdelingene.

Videre har avdelingene lagt ut en masse
informasjon som vil være til stor nytte 

for brukeren. Medlemsbladet vil du 
også finne.

Det jobbes med å få flere avdelinger 
på plass.
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TAKK PER

Programmet ser slik ut.:

Fredag 10. oktober mottakelse på Freidighuset hvor klubber,
kretser og presse vil bli invitert.

Lørdag 11. oktober jubileumsfest for voksne på Royal Garden.
Invitasjon vil bli sendt medlemmene i løpet av august.

Fredag 17. oktober tilstelning for barn 6 –12 år. Sted: Pirsenteret.

Lørdag 18. oktober tilstelning for ungdom 13 – 18 år. Sted: Pirsenteret.

På den sportslige siden gjennomførte Alpinavdelingen i mars Hovedlandsrennet i Alpint
med suksess både sportslig og økonomisk.

Under Skandia Cup turneringen i slutten av juni vil også jubileet bli markert.
Orienteringsavdelingen vil arrangere NM i september.

Det vil også bli arrangert interne klubbstevner hvor alle medlemmer 
vil få anledning til å delta.

Orienteringsavdelingen innviterer til o-løp på Fjellseter 18. juni.
Alpinavdelingen måtte utsette sitt arrangement i Vassfjellet pga. snøforholdene.

Fotball og Håndball vil også arrangere konkurranser.

Vårt kjære medlem Per Jystad 
har forært klubben et stort skilt

med klubbens logo og som skal festes 
utvendig på klubbhuset.
En kjærkommen gave.
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klubbens 100-års 
jubileum er programmet
fastsatt og vil bli markert
med festlige tilstelninger
for medlemmene.
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Klubben gikk inn i 80-årene med stor bredde og gode
nasjonale resultater, men en så tendenser til synkende
resultater på seniornivå. Daværende leder Kristian
Kvikne hadde følgende hjertesukk: "HVOR BLIR RE-
SULTATENE I VOKSENIDRETTEN".
Utgangspunktet var at flere og flere toppidrettsutøvere
samlet seg i en klubb. Dette var også emne på et av fle-
re planleggingskonferanser som ble gjennomført. Det
ble nedsatt en arbeidsgruppe for å analysere klubbens
muligheter til å drive toppidrett i bred skala.. Dessverre
lykkes det ikke å gjennomføre dette.
Dette til tross; det var fortsatt liv laga for store prestasjo-
ner av klubbens utøvere.
Alpin kunne ved årskiftet 79/80 ønske velkommen til åp-
ning av Søremsbakken. En flott rekrutterings- og tre-
ningsbakke for de yngre. Tilstrømningen til avdelingen
ble stor. I løpet av vinteren kunne det registreres ca. 130
nye medlemmer. Et flott arbeid av Jarle Lysklett og Erik
Reinertsen. På samme tid ble den gamle prosjektplanen
for Vassfjellet tatt frem. Et samspill mellom Skikretsen,
Freidig og Idrettsrådet fikk åpnet en del offentlige dører
som resulterte i stor forståelse for prosjektet.
I februar 1984 ble bakken offisielt åpnet. Allerede året

etter kunne Freidig ønske velkommen til NM senior i sla-
låm og storslalåm. Det første alpin-NM i Trondheim. En
kan trygt si at det var Freidigs tilllitsvalgte som realiserte
prosjektet.
Kjell Waløen var frontfiguren i senior med blant annet
NM medaljer i gull og andre valører. Han dro med seg
mange talenter som resulterte i flotte resultater i junior
NM og Hovedlandsrennene. Det tradisjonsrike rennet
"Vårblomsten", som ble arrangert i Vintervannskleiva
gikk mot slutten da kravene til alpinbakker ble endret.
Fotball hadde stor bredde gjennom 80-årene og beho-
vet for egen bane ble etter hvert nødvendig. Etter en
kjempeinnsats av tillitsvalgte og andre fotballentusiaster
kunne avdelingen innvie banen høsten 89. Det var et
stort fremskritt for klubben å ha egen bane. På en måte
lokaliserte klubben seg da fotball var den klart største
avdeling. Samtidig var avdelingen i gang med å prosjek-
tere og undersøke muligheten for å kunne realisere et
klubbhus.
Det ble oppnådd mange gode resultater i alderbestemte
klasser, mens seniorlaget med unntak av 1986 spilte i 4.
divisjonen. Men på dommersiden fikk avdelingen frem
en toppdommer. En ung Egil Nervik fikk en rask karriere

i den norske og internasjonale dommerstand. Det
å oppnå å bli FIFA dommer på den tiden fortalte
om meget høy standard og han fikk mange inter-
nasjonale oppdrag. I 1986 fikk Egil oppdraget
med å dømme cupfinalen på Ullevål. For Egil var
dette en av de største opplevelser og de som bi-
vånet finalen på TV så at Egil hevet hendene et-
ter at han blåste av kampen. Han gjorde en glim-
rende jobb og fikk meget god kritikk i media.
Skiavdelingen var i begynnelsen på 80-årene en
stor avdeling. De hadde mange fine løperemner
som i aldersbestemte klasser gjorde store presta-
sjoner. I  den Nordiske Ungdomskidspelen i
Sverige tok de  4 gull. Avdelingen stod også for
arrangementet VM junior i 1984. Et kjempear-
rangement som sto til særdeles i gjennomføring. I
1985 var stafettlaget i senior NM fattige 08. sek.
fra å ta bronsemedalje. En stor innsats. Også
hopp var på høyt nivå. Jan Henrik Trøen tok 5.
plass i Innnsbruck under Tysk/Østeriske hoppuke.
Han hadde også flere seire i internasjonale renn.

Føljetongen "  tilbakeblikk"

FREIDIG 100 ÅR I 2003

-    80-ÅRENE    -
Håndballjentene på Norgestoppen hele tiåret, Ingrid VM-mester på 10.000 meter,

men klare tendenser til profesjonalisering innen flere idretter.
Telemark sto for de store prestasjoner i slutten av tiåret, - og klubben bygger 

fotballbane på Eberg.
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En avdelings være er avhengig av tillitsvalgte og dens
innsats. Dessverre lykkes vi ikke i og fornye denne si-
den av avdelingen og avdelingen døde etterhvert hen i
slutten av 80-årene.
I 1985 så Telemark dagens lys som egen avdeling. En
ny skiidrett i "gammel stil". Den ble fort populær og til-
strømningen til avdelingen var god. Idretten sett interna-
sjonalt var liten, men ble etterhvert mer og mer populær.
I slutten av årene 80-årene ble det også arrangerert in-
ternasjonale mesterskap. Olav Bjarne Lysklett ble ver-
densmester i 1988 og Nordisk mester i 1989. Han vant
også Norgescupen i 87/88 og 88/89. Bak han sto
mange lovende løpere og som inn i 90 årene skulle vise
topprestasjoner. Pådriveren bak disse var Tor Beisvåg.
En utrolig innsats.
Friidrettsavdelingen var også svært aktiv i 80-årene
med mange fine resultater. Ingrid Kristiansen meldte i
1981 overgang til Skjalg i Stavanger. Årsaken var jobb.
Selv om Ingrid representerte en annen klubb var hun en
ekte Freidigjente. I Roma i 1985 ble hun verdenmester
på 10.000 m. En meget stor prestasjon. Flere yngre utø-
vere fikk også mange fine resultater, men det var våre

veteraner Susanne Vold og Jan Kystad som gjorde de
store internasjonale prestasjoner.
Vårt elitelag i håndball befestet sin posisjon som en av
landets beste lag og med mange flotte resultater. Et se-
riemesterskap i 1985 bekreftet lagets posisjon.
Trondheim var på den tiden den beste håndballbyen i
landet. Ved siden av vårt eget lag deltok også Byåsen,
Sverresborg og Sjetne i eliteserien. Bak elitelaget grod-
de det godt på på rekrutteringsiden. I perioder hadde
klubben 14 lag i aldersbestemte klasser som alle mar-
kerte seg sterkt i trønderske cuper. Avdelingens store
arrangement var Nyttårscupen som ga gode inntekter til
avdelingen.
Orienteringsavdelingen preget trønderske o-løp med
gode resultater. Flere av de yngre gjorde gode presta-
sjoner i hovedløp og junior NM. De største prestasjoner
skjedde i veteranklassen. Både VM og NM medaljer var
nesten en selvfølge. Avdelingen var en dyktig arrangør
med blant annet NM i nattorientering og flere Midt-
Norske Mesterskap.

Terje

BRØSETVEIEN 168 7048 TRONDHEIM
TLF. 73 95 40 40 - 73 95 40 42

STØTT VÅRE ANNONSØRER 
- DE STØTTER OSS!
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HyllkakrennÅrets
Hyllkakarenn
gikk av stabelen
på Fjellsætera
under strålende
værforhold og
med humørfylte
deltakere og
med strålende
arrangører.
Stormester
Okkenhaug
stod for innkjøp
av kjøttkak og
rødgrøt. Fruene
Altern og Aune
var servitører
og sørget for at
vi fikk tilfredstilt
både sulten og
tørsten. Ørnulf
Raaen var som
vanlig ansvarlig
for løypa.
Medaljer var
håndarbeidet av
Arne Røe, og
alle ble dekorert,
både de som
gikk og ikke
gikk. Vi takker
alle som var
med i arrange-
mentet og som
gjorde den sol-
fylte dagen til
en festdag.
Emil med trækk-
spællet sørget
for underhold-
ningen. Hvis
det er noen som
ikke vet hva
Hyllkakrenn er
så skal vi be-
skrive det slik vi
opplever det.

Ska du værra med i Hyllkakreinn, da nøtte det itj å værra sur.
For det e itj nå turreinn, men ein hælsikes tortur.
Med sveitte og med blod og med sænnastrækk i låra,
det e næsten så du sjer dein kvite båra.
Det begynne om morran med strømpa, sko, stokka og ski.
Så må du leit opp den smurninga som gir best gli.
Vi raske med oss både rødt, hvit og blått.
Så lure vi med oss ein bætta sølvvoks, for vi synes at farven e så flott.
Så leite vi ætter den gode gamle parafinen som vi faint i ein binge med
koks.
Men det var bare næggelbiten igjen, så vi tok`n tor oss og sa: "voks".

Finn Follevig (107) og
Kjell Atle Strande (108).

Fruene Gerd Altern
(til venstre) og 

Anne-Mari Aune.

Kjell
Okkenhaug 
(til venstre) og
Jørgen Geving.
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Før starten e det å få smurt skian uten plunder,
Og da gjømme vi oss bort for at ingen ska sjå ka vi lægg oinner.
Vi gnukke og gnir te sålan e glatt som speil,
men det kain jo hend at vi har tatt feil.
Vi veit at vi må ha det bæste fæste og dein bæste glien,
og da tar vi det siste strøket med soya margarin.
Så lure vi i oss ei teskje medisin for lufta i tarman,
og itj å forglemme at vi spreie sveitelukt oinner arman.
Når starten går så trække vi pusten og blæs tu belgen,
det er for at vi itj ska komma ned på fælgen.

Så lægg vi ivei, guta og pia.
Om vi tar igjen nån, ska de få vætta sia.
Hælvveis i løpet kom vi te ein hælvstor bakke,
og der sto det ein jæng med høvvet på skakke
og kika ned i snøen på nån gule rosa
med passe mellomrom og med værs og prosa.
Det va nærvan som klikka da dæm nådd` kleiva
og det vistes tydelig at ein hadde slått læns med kjeiva.
Oinner ei grantell lit længer oinna sat det ei i bærre trusa.
Og så du godt etter så skimta du konturan av snømusa.

Så satt vi utfor så det kvein og susa
og sist av aill kom hu i trusa.
Midt i bakken lå det ein heil jæng og kava.
Dæm hadd mesta både vætt, ski og stava.
Sjøl gikk æ på trynet i et digert høl
kor æ fik hilst på` gammelerik sjøl.
Han tok mæ pent i handa og resta væl og læng.
Æ kom mæ opp av hølet mens hain gammelerik kauka:
"Vælkommen igjæn".

Da vi kom te matstasjonen va det læven og skriking.
Dæm albua sæ frem og forsøkt sæ på sniking.
For her servert dæm flydium som va lidelig godt for tørsten.
Og etter hvert som dæm fikk servert drikken så vart dæm mer og mer børsten.
Det vist sæ at tørsteslukkeren var ein hiva knækkert
og hver og ein av oss var enige om at det var berre lækkert.
Eindelig fikk vi øyet på målseilet som var betta te ei bjørsk
og på det så vi ein fir-fæm kailla som hang der te tørsk.
Da æ gikk over mål æ gjor som hain Dæhli
æ forsøkt mæ på pirruætten, men da gikk det gæli.
Æ datt overende, æ va` heilt gåen, for slikt kan skje.
Ja, Hyllkakreinn, det e fali det.

P.J

Knut Lernes (103) 
og Svein Kristiansen.

Terje Kleveland (114) 
og Per Pettersen (112).
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Freidigs Allidrettskole
søker instruktør

Har du allsidig bakgrunn i flere idretter
og har lyst å instruere barn i alderen 6-9
år, har vi to ledige stillinger.

Opplegget går over en høst og
vinter/vår termin hvor det legges vekt på
at barna skal få øve og praktisere flere
idretter.

Nærmere informasjon får du ved å 
henvende til klubbens daglige leder
som er å treffe på telefon 73 90 07 55
man.-fredag kl. 8.30-14.30.
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De tørre tall på den svenske hjemmesiden forteller oss
at ungdomslaget, bestående av Sigrid Videm, Mats Bø
Lorentsen, Martin Gammelsæter og Bjørn Owren kom
inn blant en tett rekke av løpere etter første etappe, som
224. av 320 lag. Siden løp de seg bare oppover: 167. –
140. og til slutt 120. plass. Kjempebra! På andrelaget
vårt  manglet vi en løper og måtte "låne" en fra en an-
nen klubb. Hun "felstemplade" dessverre (var på feil
post?) og dermed ble laget disket. Freidig-løperne Bjørn
Rustad, Kirsti Einum og Jostein Kvakland fullførte imid-
lertid sine etapper på fint vis.
I dameklassen gikk det litt mer opp og ned plasserings-
messig underveis i stafetten. Mari AP – Marte G –
Bente K - Solveig AP – Hanne S  endte til slutt på 97.
plass av 376 lag. Herrene (Bjørn Tore K – Kjetil U –
Bjørnar L – Tomas E – Johan I. – Vegard G – Eirik J –
Audun B – Anders E – Arvid M) kom på 107. plass etter
å ha løpt hele natta. På det beste var de oppe på 89.
plass. I herreklassen startet det hele 377 timannslag. Alt
i alt må det vel sies at Freidig leverte en meget hederlig
innsats, på sin første Tio-mila-stafett på mange år.
Kanskje kommer alle lagene blant de 100 beste til neste
år??
Forut for Tio-mila er det nesten bare sprint-cupen som
er kommet i gang av o-arrangementene i Trøndelag. Her
er i skrivende stund to løp avviklet og vi noterer seire til
Torid Kvaal, Sturla Sæther og Jostein Kvakland, samt
gode senior-resultater til Johan Ivarsson, Bjørnar
Lynum, Hanne Sandstad, Marte Gammelsæter og Mari
Angell-Petersen. Et spesielt gledelig resultat er dobbelt-
seier i en stor H13-14-klasse i løpet på Dragvoll – idet

Martin Gammelsæter kom på plassen bak Jostein K.!
De aller ivrigste o-løperne våre har startet sesongen for
lenge siden: Tre unge juniorer og tre veteraner løp aller-
ede tidlig i mars i Portugal, to juniorgutter ble med en
busslast Nord-Trøndere til Danmark midt i mars for å
løpe 2-dagers på Skjælland og ca. 15 junior- og senior-
løpere deltok i Halden i "palmehelga". Grete.

April-notiser fra orienteringsavdelingen
I skrivende stund er Freidigs o-løpere i ferd med å avslutte en vellykket Tio-mila-helg,

i hvertfall ser det slik ut for oss som sitter hjemme og følger denne gigantiske 
o-stafetten på internett! Eventuell stemningsbeskrivelse fra "felten" får komme i nes-

te nummer av bladet.

Jostein Kvakland drar på seg Freidig-jakka, etter å
ha vunnet sprint-cup-løpet på Dragvoll.

Til foreldre, medlemmer og tillitsvalgte
Medlemsrutiner.
Kontoret sliter med å ha et medlemskartotek som til en-
hver tid er tidsriktig.
Det gjelder både inn-og utmeldinger. Ofte blir 
kontoret oppringt av foreldre og som melder at dens
barn sluttet for 1-2 år siden og har meldt 
dette til trener/oppmann.
Vi tar ikke stilling til hvem som har feil i slike 
sammenhenger, men vi ønsker å gjenta hva som klub-
bens lov sier.
"Inn- og utmelding i Sportsklubben Freidig skal
være skriftlig".

Meld også adresseendringer.
Dette rettes til klubbens kontor.
Vi anmoder alle om å bistå oss slik at vi i mest 
mulig grad er ajour med medlemstokken og adresser.

Giroinnbetalinger.
Kontoret registrerer at flere benytter seg av 
elektronisk overføring ved betaling av kontingent og ak-
tivtetsavgift.
Ofte er slike meldinger uten referanse til medlemsnum-
mer og at innbetaler har et annet navn enn den det
gjelder. Det skaper mye ekstraarbeid.

Bruker du medlemsnummeret så er det en 
enkel sak å få plassert innbetalingen der den 
hører hjemme.
På forhånd takk for hjelpen.

PS: Medlemsnummeret står på adresselappen på ba-
kerste side samt på medlemskortet.
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STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS...
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Hovedlandsrennet er den uoffiselle
NM-finalen og store sesongmål for
alpinister i årsklassen 13-14 år.
Freidig Alpin ble tildelt dette arrange-
mentet ettersom klubbens 100-års
jubileum feires i år. Arrangementet
er landets største alpinarrangement
regnet etter antall startende (ca 170
hver dag) over antall arrangements-
og treningsdager (7) i 4 alpine gre-
ner.

Forberedelsene startet i april året før
gjennom grovstikking av trasé for
fartsdisiplinene i Vassfjellet.
Arrangementskomitéen kom på plass
tidlig i juni, og forberedelsene pågikk
kontinuerlig fram til rennstart 15.
mars.
Deltakere fra hele landet hadde måt-
tet kvalifisere seg gjennom flere
kretsvise renn gjennom sesongen.
Mange gode alpinister, men ikke kva-
lifiserte dette året, måtte derfor følge
arrangementet fra vår resultatservice
på internett. Fra Freidig Alpin deltok
2 jenter og 7 gutter innenfor ordinær
kvote, og 3 fordelt på begge kjønn på
klubbarrangørkvote.

Blant våre jenteløpere dominerte
Malin Buseth (14) jenteklassen med
13. plass i slalåm, 10. i storslalåm,
12. i super-G og en flott 5. plass i ut-
for. Dette er en meget jevn serie
som måtte  motivere Malin videre!
John Reidar Steen (14) endte opp

med hele 3 pallplasseringer - 3. plass
i storslalåm, 2. i super-G og utfor.
Han deltar på Ungdomslaget i regi av
Skiforbundet, og har både før og et-
ter hovedlandsrennet konkurrert in-
ternasjonalt med dels meget gode
plasseringer.
Markus Nilsen (13) – deltaker på
Ungdomslaget og bror til World Cup-
deltaker Andreas - kom inn til 5.
plass i super-G og 14. plass i utfor,
og fikk derfor med seg en konkurran-
se i Frankrike. Flotte resultater ble
også prestert av Åsmund Ervik (14);
nr 24 i SL, nr 17 i SG og nr 11 i utfor.
Blant toppresultatene hører også
Thea Bekken (14) sin 8. plass i utfor.
Øvrige Freidig-plasseringer blant de
ca 30 beste: Erica Binde (14) nr 22
(SL), Randi Lise Jørgensen (13) nr
31 (SSL), Åse Ervik (13) nr 27 i utfor.
Blant guttene ble Stian Halsen (14)
nr 16 (SL) og 30 (SG), Lars Buan
(13) nr 25 i utfor, Atle Rolstadås (13)
nr 27 (SSL), og Jonas Oppøyen (14)
nr 28 i utfor.
Sett under ett kan en si at klubbre-
sultatene i de tekniske disiplinene
ikke nådde helt opp til de kanskje for
høye forventningene. Resultatene ble
betydelig bedre i fartsdisiplinene,
kanskje nettopp fordi vi der har hatt
et bedre treningstilbud enn tidligere.
For 14-åringene bør dette inspirere til
fortsatt innsats og deltakelse i neste
års juniorkonkurranser, og at 13-
åringene bør ligge godt an til neste
års konkurranser og kvalifisering for
nytt hovedlandsrenn.
Arrangementsmessig kan vi konklu-
dere med at alle deltakere fikk 4 godt
gjennomførte renndager og flere po-
pulære fellesarrangementer på
kveldstid. Løpermiddagen med en
flott premieutdeling og underholdning
på Scandic Prinsen var nok toppen,
selv om middag på Tyholt-tårnet og
vannparty i Pirbadet også samlet
mange løpere.
Været gjorde sitt til at arrangørstaben
fikk mer enn nok å bryne seg på;
regn og mildvær hadde uka før ren-
net nær tatt knekken på de godt for-
beredte slalåm- og storslalåmtrasée-
ne. Senere regn og mildvær gjorde
sitt til at vi fikk noe amputerte utfor-
treninger. Stor innsats fra mange for-
eldre, trenere og tidligere aktive alpi-

nister gjorde likevel sitt til at vi har
fått bra tilbakemelding fra
Skiforbundets tekniske delegerte un-
der rennet. Det er likevel ikke å legge
skjul på at mange slet lenge og tungt
for å rekruttere et minimum av mann-
skaper til alle renn- og treningsdager.
Belastningen for alle de som hadde
tatt en uke "ferie" ble langt over det
den kunne vært med bedre foreldre-
respons. Her har alpinavdelingen en
utfordring framover!
Vassfjellet Skisenter sine folk har
gjennom forberedelser og rennavvik-
ling vist en stor evne til samarbeid og
stå-på vilje både tidlig morgen og
sene kveldstimer helt fra senhøstes
til vi ryddet sammen etter rennet.
Mannskapene har virkelig hengt på
med både preparering og transporter
for at vi skulle få de beste forutset-
ningene for en god avvikling.
Nordea var arrangementets hoved-
sponsor, hvor også Freidig Fotball
sin Bente Skorge var vår lokale kon-
taktperson. En rekke lokale bedrifter
støttet arrangementet økonomisk
gjennom annonser og reklameseil,
utlån av snøscooter og en del annet
utstyr. Alpine arrangementer krever
mye teknisk og kostbart utstyr, så det
er derfor godt i dag å konstatere at
alle små og store bidrag – i tillegg til
stor frivillig innsats – gjorde sitt til at
alpinavdelingen også bedret sin øko-
nomi gjennom dette meget krevende
arrangementet. Takk til alle som del-
tok eller bidro på et eller annet vis for
å få dette i havn!

Jan Erik Buan – leder
Organisasjonskomitéen

 

 

Malin Buseth

John Reidar Steen

Årets Alpinbegivenhet 15-21 mars:

FINALEN I NORDEA CUP – HOVEDLANDSRENNET 2003

Freidig - landets
ledende alpin-

klubb
Vi gratulerer med NM-resultater

Lisa Bremseth: gull i kombina-
sjonen, sølv i slalåm
Trine Bakke Rognmo: bronsje i
slalåm
Andreas Nilsen: sølv i slalåm
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Stor innsats i Trygg-
Lade-cupen

Fotballsesongen er nå også i gang for de
yngste avdelinger, og 26. april deltok flere

Freidig-lag i Trygg-Lade-cupen. Selv om re-
sultatene svingte, viste alle en stor innsats

og entusiasme.

Freidig 2 gutter -93 var særdeles fornøyd med innsatsen.
Etter  å ha åpnet med 2-2 mot Trond 2, slo de Trond 1 med
2-0. Denne seieren kom ene og alene ut av en fantastisk
innsats og seiersvilje. Så møtte de Trygg-Lade 1 i siste
kamp og etter 1-1 ved pause, vartet Freidig-guttene opp

med lekker, teknisk fotball og knuste Trygg-Lade. Seieren ble
til slutt 5-1 til Freidig, og dette viser vel at det gror godt i de
yngres rekker.

Kurt A. Selnes, lagleder

I N F O  F R A  F O T B A L L . . .

Bak fra venstre: Stian Myhren, Erlend Faltinsen,
Marcus Nordseth og Håkon Indergaard.

Foran fra venstre: Fredrik Sletvold, Magnus
Rognes, Julian Selnes og Martin Oxaas.

• Har du noen gang lurt på hvorfor de beste
dommerne alltid er på tribunen eller langs
sidelinja ?

• Har du noen gang lurt på hvorfor
ikke kretsen setter opp dommere i
alle aldersbestemte klasser ?

• Har du noen gang tenkt over hvor
kjempepositivt det må være for en
rekruttdommer og bli overhøvla fra sidelinja
eller benken ?

• Har du noen gang lurt på HVORFOR vi ikke har
nok dommere ?

En kjempeivrig gjeng!

MINIGUTTER 96

Fotball skaper glede 
i vårt nærmiljø.

Flere ledere i en klubb gjør
det hele enklere.



15

SKANDIA CUP 2003
Fra 23. til 28. juni vil vi igjen se drøyt 3000 barn og unge løpe som gal etter denne

lærkula, en herlig fornøyelse både å delta i og å se på! 
Tenk det at i 29 år har en gruppe mennesker av egen fri vilje og med masse ubetalt
arbeidsinnsats sørget for at Skandia Cup (SC) har blitt gjennomført på en prikkfri
måte. For det er faktisk masse arbeid som ligger bak, mye mer enn de fleste tror.
Resultatet har vært at Sportsklubben Freidig og fotballavdelinga hvert år har fått

overført mesteparten av overskuddet fra SC. Og det er penger som har kommet det
enkelte medlem tilgode ved lavere avgifter i klubben. Og ikke minst vært det økono-

miske grunnlaget for byggingen av både Freidigbanen og Freidighuset.

Spørsmålet jeg stiller er om eller i hvilken form vi vil oppleve SC 2004.
Jeg håper vi kan feire 30-års jubileumet på tradisjonelt vis, men er slett ikke sikker på det.
Økonomisk er SC ingen gullgruve lenger, og hadde det ikke vært for våre hovedsponsorer 

hadde vi gått med underskudd i 2002! En av grunnene til dette er færre tilreisende lag, som
igjen resulterer i mindre salg av varer og tjenester. En annen grunn er det høye kostnadsnivået
vi har på blant annet skole- og baneleie her i Trondheim. Vi bruker tross alt over 200.000 kroner

bare på disse to tingene.......... I tillegg ser vi også at det blir stadig vanskeligere å få med 
næringslivet som hovedsponsorer, og dette vil heller ikke bli lettere i fremtiden.

Skal vi kunne gjennomføre SC i fremtiden på samme måte som i dag fordrer det større og 
bredere samarbeid i klubbens fotballavdeling, det enkelte lag og SC-komiteen, og det i mange
sammenhenger. Kostnadskontroll og økt inntjening vil også være viktige elementer for fram-

tiden. Men noe av det viktigste jeg ser er å få tak i en person som kan selge 
og markedsføre turneringa foran 2004.

Jeg er nemlig ikke i tvil om at med større samarbeid og mer markedsrettet arbeid vil SC også
bestå i fremtiden, til dette innehar Sportsklubben Freidig mye nok kompetanse og stå-på-ånd.
Og det ville være en stor skam om alt det arbeid som Jørgen Geving & co har nedlagt nå bare

skulle forsvinne ut i det store intet.

Så får du spørsmål om å hjelpe til under årets turnering håper jeg du stiller opp med masse
godt humør og hjelper til. Vi trenger all den hjelp vi kan få, og sammen er vi sterke og gode! 

Jeg håper å se mange av dere på Lade under turneringa, både i år og i mange år fremover.

Med sportslig hilsen
Pål Sarheim

Turneringsleder

PS: Lyst til å være med å utforme Skandia Cup 2004? 
Vi trenger hjelp , spesielt innen markedsføring/salg og data, men også innen andre områder.

Ta gjerne kontakt med undertegnede på 922 13 400
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Kjell Sand Rune Finset Arnesen Familien Langlete
Sindre Lassesen Michael Vollset Knut Erikson
Christian Eskeland Hauan Bjørn Berg Tommy Langmo
Marte Trøgstad Tor Bø Kurt Inge Hermstad
Mats Mikalsen Svein Winther Torgeir Jacobsen
Besa Kasapi Hadri Hans Hynne Steffen Ellingsen
Asbjørn Sandberg Anders Sundan Håkon Hovstein
Thor Gullikstad Knut-Aril Farnes Gunnar Bragstad
Mari Østgård Bendik E. Johansen Jan Holth
Åse I. Tufte Sverre Steen Per Jystad
Ole Holm Gunnar Dahlen Steffen Nordberg
Kåre Moen Sverre Haug Petter Wavold
Petter og Bendik Støa Tordun Monsen Knut Røe
Terje Trymer Hanne S. Ludvigsen Camilla Trøgstad
Liv A. Steen Kjell Solstad Kari Bjørgan
Thor Moxnes Georg Johansen Nina Braadland
Arnfinn Bergmann Bente Skorge Per Hag
Hilmar Løkke Terje Olsen Even Hofstad
Knut Risan Ulf Chr. Rian Eldbjørg B. Næss
Kåre Melkild Ingeborg Tanem Kristoffer Sollie
Bjørn Rime Arne Hofstad Ulf K. Hansen
Fam. Skarsmo Magnar Fonn Lars Næss
Thor Arne Veie Jørgen Geving Jostein Sveen
Kåre Lind Judith Bj. Hestnes Fredrik Hellen
Birger Timestad Håvard Mølnå Offset-Trykk 
Håvard Skanke Toril Trymer Anne Berit Klinge
Gunnar Dyrendahl Familien Smeplass Per Jørgen Nergaard
Sverre Langørgen Arne Røe Didrik Nervik
Marius Gisvold Åsmund Steiro Lægreid Helge Kvithammer
Svein Puntervold Olav Materstvedt Fred H. Skogseth
Avant AS Dagfinn Moe Aage Christiansen
Arne Geving NN Francis Kjeldsberg
Hjørdis Høsøien Jørgen Figenschou   Alexander Figenschou
Jørgen Rugelsjøen Wikdahl Christian Westad Kristian Kvikne
Elisabeth Rønning Bue Bjørn Strandhaug Ola Aalde
Einar Torgersen Eirik Øyen Skjølsvik Joakim Giske-Tvete
Runar Sivertsen Håvard Sivertsen Kurt Arve Selnes
Thomas Aspaas Einar Bøen Asle Magne Aune
Kjetil Strand Jan Ola Strandhagen Vidar Eidem
Svein Ellingsrud Peter Wessel Strandhagen Jo Strandhagen
Helle Wessel Strandhagen Odd Walseth Sidsel Laupstad
Vidar Eidem Svein Ellingsrud Asle Aune
Kjetil Strand Thomas Aspaas, Einar Bøen, 
Kurt Arve Selnes Håvard Sivertsen Runar Sivertsen
Joakim Giske Tvete Bjarne Lorentsen Tore Aakerli,
Rune Aakerli Anne Karen Waaseth Dahl Geirr Jørgensen
Lars Kløvjan Jon Arne Dybdahl Tord Reinaas
Sindre Kvam Haugen Vetle Kvam Haugen Sigvart Evjen
Gunnar Evjen Lornts Joar Bruem Hildur Alstad
Petter Hartweg Husby Marius Berg Thomsen Fam. Sleire
Per K. Øvrehus Niklas Lundahl Frank Jullum
Tone Sofie Opdahl Mo Christopher Solberg Arnt Eivind Bjøru
Kjell Tangstad Mette Sæther Fasting Anders Ervik
Randi Eidem Bresco AS Christian Sørdal
Elpartner Tor Ivar Solberg Karen Farnes
Turid Seime Bendik Johnsen Frank Jullum

Følgende har pr. 9. april kjøpt andels-
brev i kunstgressbanen.

Fotballavdelingen takker alle som har
bidratt så langt.Til sammen har vi

solgt andelsbrev for kr. 90900,-
De aller fleste har fått tilsendt andels-

brev som takk for støtten. Vi er ellers i
ferd med å sende ut andelsbrev også i

disse dager.

MEN vi er ennå ikke i mål med vår mål-
setting om en egenkapital på 1. mill. så

det er fullt anledning til å støtte prosjektet
ved å kjøpe andeler. Potensialet er stort

bare innen klubben, og jeg savner fort-
satt støtte fra mange aktive spillere og

familier i fotballavdelingen.
Vil du bidra så send ditt bidrag til

Sportklubben Freidig, Fotballavdelingen,
Postboks 4642 Valentinlyst, 7046

TRONDHEIM.
Kto. 4200 21 54387

STATUS ANDELSBREV FREIDIG KUNSTGRESS 
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FREIDIG-FOTBALL TRENGER FLERE LEDERE

Var du klar over at:
 Freidig-fotballen er en viktig forebyggende faktor 
også i vårt nærmiljø.
Freidig-fotballen sørger for at barn og ungdom 
bedrer konsentrasjonsevnen.
Freidig-fotballen lærer barn og unge å holde seg til 
regler.
Freidig-fotballen lærer barn og unge å ta hensyn til 
andre og innordne seg lagets regler.
Freidig-fotballen skaper toleranse for motgang og 
skuffelser hos barn og ungdom.
Vi driver høyverdig sosialt arbeid rettet mot alle typer
barn og ungdom i vårt nærmiljø.

Din innsats kan være med å bidra til et bedre 
nærmiljø.

Ta kontakt med klubben vår og si at du vil være med å
skape et bedre nærmiljø, eller når du neste gang blir
spurt, ikke si at du ikke har tid. For det er vel snakk om
prioritering, TV eller litt innsats i miljøet vårt?

Det er heller ingen unnskyldning å si at du har lite
kjennskap til fotball. Fotballkretsen arrangerer jevnt kurs
nettopp med tanke på de som kan tenke seg en opp-
gave som leder/medhjelper for både lag og styre.

Jenter og gutter som vil spille fotball i Freidig er
det mange av. Flere og flere vil være med.

Skal vi ta vare på alle som kommer til klubben
vår trenger vi også flere ledere.
Jo flere vi er, desto lettere blir oppgaven. Dette
er nødvendig for å 
skape et godt miljø rundt klubben vår som så
mange er opptatt av!

Rådet fremmer følgende forslag til vedtak på årsmøtet 2003:
Hovedstyret pålegges å utrede en organisasjonsmodell for klubben som innebærer at prosjekter og idrettsmessige sat-
singer som medfører økonomisk risiko, skjermes fra  andre avdelinger eller hovedklubben. Modellen skal også innbefatte
fordeling av felles inntekter og felles kostnader, som reflekterer omfang og nytteverdi for den enkelte avdeling.
Forslag til organisasjonsmodell skal framlegges for vedtak på årsmøtet 2004.
Hvis spesielle prosjekter krever det, kan organisasjonsmodellen fremlegges på ekstraordinært årsmøte.
Hovedstyret eller avdelingene kan ikke beslutte gjennomført prosjekter eller idrettsmessige satsinger som medfører øko-
nomisk risiko for andre avdelinger eller hovedklubben i perioden fram til en ny organisasjonsmodell er vedtatt.

Trondheim 10.02.2003

ÅRSMØTET 6. MARS 2003

Leder Ulf-Erik Hansen ønsker velkom-
men til årsmøtet. Fra venstre: Magnus

Landstad, Kjell Skoglund, Rune Devold,
Ulf-Erik Hansen og Terje Kleveland.

Forsamlingen på årsmøtet.

Ved siden av ordi-
nært årsmøtesaker,

var det forslag fra
rådet om klubbens

fremtidige organisa-
sjonsmodell som

var den store saken.
Det å tilpasse seg
de endringer som

både skjer i samfun-
net og i idretten er

en viktig sak. Om vi
ønsker det er noe

annet.
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INFO 
FRA
HÅNDBALL...

Håndballrekrutter i trening
og kamp.

Stor interesse for å spille håndball.
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MALVIK-CUP’en

GULE HÅNDBALLSPIRER

J951

Håndballskole dras igang
I vinter inviterte Freidig håndball derfor til hånd-
ballskole for barn i alderen 7-8 år. Responsen
var stor - langt over forventet. Hele 45 barn 
ønsket å delta. De kom for det meste fra Eberg
skole. Barna ble tilbudt gratis t-skjorter og hånd-
baller. Etter litt oppstartshjelp overtok foreldrene
selv ansvaret for treningene.

Cup-debut uten nerver
Så da vi ble inviteret til Malvik-cup i mars kunne vi med glede melde på hele 7 lag i aldersgruppa 7 til 9 år.
Hallen myldret av barn og svært mange av disse var ikledd Freidigs gule skjorter. Innsatsen fra både spillere
og foresatte var upåklagelig. Og alle viste fin fremgang utover den hektiske søndagen. Lagene fikk spille 4
kamper hver.

Kampen om treningstidene
Vi har inntrykk av at de fleste barna ønsker et
permanent treningstilbud i skolekretsen fra høs-
ten av. Da blir utfordringen vår å skaffe halltil-
bud og trenere. Med så mange kompetente 
X-håndballspillere i foreldregruppa blir det sist-
nevnte nok det enkleste å løse.

Velkommen tilbake 
til høsten alle sammen!

Lagene som deltok var:
2 jentelag født i 1995
1 jentelag født i 1994
1 jentelag født i 1993

Håndballgruppa har lenge lagt merke til
den økende konkurransen om ungdommen
og følte at det var på tide å rekruttere nye
håpefulle sjeler til avdelinga
vår.

J951 / G95

J95 / G95

2 guttelag født i 1993
1 guttelag født i 1994
1 guttelag født i 1995
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Returadresse:

Sportsklubben Freidig
Postboks 4642
7451 TrondheimB

V å r -
s t e m ning

20 0 3

Ringvebukta

Alle foto: Tor Beisvåg.
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